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– Pam bod yn hyfforddwr? 
- Dewis y cwrs addas i chi  
- Sut byddaf yn elwa o’r cwrs?  
- Beth fydd rhaid i mi ymrwymo iddo? 

Y CYRSIAU

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau sydd wedi’u rhestru yn yr adran 
hon, neu i ddefnyddio dewisydd cyrsiau’r ECB, ewch i ecb.co.uk/coaching 



Chwarae eich rhan a dod 
yn hyfforddwr criced 
Mae hyfforddwyr yn chwarae rhan hanfodol mewn creu 
amgylchedd sy’n sicrhau bod chwaraewyr yn cael eu 
hannog, eu hysbrydoli a’u cymell ac yn gallu datblygu yn 
unol â’u dyheadau a’u potensial.  

Mae Addysg Hyfforddwyr Cymunedol yr ECB yn 
darparu amrywiaeth eang o gyrsiau o safon uchel, 
addysgwyr hyfforddwyr arbenigol a chynnwys o safon 
byd i gefnogi hyfforddwyr i fod y gorau y gallant fod ar 
gyfer y chwaraewyr maent yn eu hyfforddi.       

Felly, os ydych chi’n rhiant sydd eisiau rhannu eiliadau 
pwysig gyda’ch plentyn, yn gyn-chwaraewr sydd eisiau 
rhoi rhywbeth yn ôl i’r gêm, neu’n chwaraewr criced ar 
hyn o bryd ac yn awyddus i helpu eich clwb i ddatblygu, 
mae gennym ni gyrsiau hyfforddi a fydd yn addas i’ch 
anghenion chi.

Mae’n rhoi llawer 
iawn o foddhad, 
gweld y plant yn 
gwneud yn dda, eu 
gweld nhw’n dysgu 
ac yn mwynhau 
criced. Does dim 
byd gwell. ’Fedra i 
ddim dychmygu 
peidio hyfforddi 
bob wythnos.”
Priya Randhawa, 
Clwb Criced Wolverhampton 



Gadewch i ddewisydd cyrsiau’r ECB 
helpu i ddewis y llwybr addas i chi  
Mae’r ECB wedi datblygu dewisydd cyrsiau ar-lein i’ch 
helpu chi i ddewis y cwrs mwyaf addas i’ch anghenion 
chi. Bydd yr adnodd gwerthfawr yma’n eich helpu chi i 
ddewis y llwybr mwyaf addas i’ch amgylchiadau 
unigryw ac yn galluogi i chi chwarae eich rhan mewn 
helpu mwy o bobl i fwynhau chwarae criced.

I ddefnyddio dewisydd cyrsiau’r ECB, ewch i 
ecb.co.uk/coaching a dilynwch y canllaw  
cam-wrth-gam.

Mae’n gynnydd naturiol o 
fod yn chwarae. Mae’n 
ymwneud â rhannu’r 
profiad rydych chi wedi’i 
gael. Mae llawer i’w roi’n 
ôl, oherwydd mae llawer 
o bobl wedi buddsoddi 
ynof i a nawr fy nhro i ydi 
gwneud hynny.”
David Manning, Hyfforddwr  
Clwb Criced Wolverhampton 



Dod yn hyfforddwr – bod y gorau y gallwch chi 
fod i’r chwaraewyr rydych chi’n eu hyfforddi 

Amgylchedd 
Cefnogi 
Hy�orddwyr 

Pobl Ifanc ac Oedolion 
(13+ oed yn bennaf)

Hy�orddiant Per�ormiad

Amgylchedd Addysg Gynradd

Plant

Amgylchedd Addysg Uwchradd 

Modiwl Ychwanegol:
Hy�orddi mewn Ysgolion Cynradd

Tystysgrif
(UKCC Lefel 2) Modiwlau Diploma

Modiwl Ychwanegol:
Hy�orddi mewn Ysgolion Uwchradd

Tystysgrif
(UKCC Lefel 2)

DiplomaModiwlau 
Hy�orddwr 
Per�ormiad 

(UKCC Lefel 3)

Hy�orddwr Meistr 
(UKCC Lefel 4)

Criced i Athrawon: Uwchradd

Criced i Athrawon: Cynradd

Gweithredwr 
Criced

Gweithiwr 
Cefnogi Criced

Modiwlau 
Per�ormiad

Modiwlau*

Hy�orddiant Elitaidd 

Pwyntiau mynediad

Datblygiad Proffesiynol Parhaus 

Llwybrau posib

Mae llwybr hyfforddi’r ECB yn cydnabod 
bod pob chwaraewr yn wahanol a bod 
ganddynt anghenion gwahanol ac, yn 
benodol, mae’n cydnabod y 
gwahaniaeth rhwng hyfforddi plant a 
hyfforddi pobl ifanc ac oedolion.

Mae hyfforddi’n rôl heriol mewn criced, 
ond yn rôl sy’n rhoi llawer iawn o 
foddhad hefyd, ac mae’r chwaraewyr 
angen arbenigedd, cefnogaeth ac 
angerdd hyfforddwyr ar bob lefel yn eu 
datblygiad. Drwy hyfforddi fel 

hyfforddwr, byddwch yn cael profiadau, 
yn dysgu am dasgau ac arferion, ac yn 
cael cyfle i rannu syniadau ar gyrsiau 
sydd wedi’u cynllunio i roi i chi’r 
adnoddau rydych chi eu hangen i 
ddiwallu anghenion eich chwaraewyr. 

I fod yn hyfforddwr criced cymwys, 
bydd rhaid i chi gael ardystiad ar Lefel 
2 UKCC i ddechrau. 



Tystysgrif yr ECB mewn Hyfforddi Criced Plant
Tystysgrif Lefel 2 1st4sport mewn 
Hyfforddi Criced Plant (QCF)

Pwrpas y cwrs hwn yw helpu i 
ddatblygu eich hyder a meithrin eich 
gwybodaeth, eich dealltwriaeth a’ch 
sgiliau i arwain sesiynau hyfforddi ar 
gyfer plant a chreu amgylchedd 
hyfforddi diogel a hwyliog sy’n rhoi 
sylw canolog i’r chwaraewyr.

•	8 modiwl tair awr, e-ddysgu a chwe 
sesiwn o ymarfer a gefnogir, yn 
amgylchedd hyfforddi eich clwb chi 
eich hun fel rheol.

•	Ar gyfer hyfforddwyr sy’n mynd i 
hyfforddi plant rhwng 6 a 13 oed yn 
bennaf.

Mae’r cwrs hwn yn darparu’r galluoedd 
craidd sydd eu hangen ar gyfer 
hyfforddi ond mae’n canolbwyntio ar 
alluogi’r hyfforddwr i ddarparu 
arbenigedd, cefnogaeth ac angerdd 
ym maes criced plant. 
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Tystysgrif yr ECB mewn Hyfforddi Criced Pobl Ifanc ac Oedolion 
Tystysgrif Lefel 2 1st4sport mewn 
Hyfforddi Criced Pobl Ifanc ac 
Oedolion (QCF)

Pwrpas y cwrs hwn yw helpu i 
ddatblygu eich hyder a meithrin eich 
gwybodaeth, eich dealltwriaeth a’ch 
sgiliau i arwain sesiyau hyfforddi ar 
gyfer pobl ifanc ac oedolion a chreu 
amgylchedd hyfforddi diogel a 
diddorol sy’n rhoi sylw canolog i’r 
chwaraewyr.

•	8 modiwl tair awr, e-ddysgu a chwe 
sesiwn o ymarfer a gefnogir, yn 
amgylchedd hyfforddi eich clwb chi 
eich hun fel rheol. 

•	Ar gyfer hyfforddwyr sy’n mynd i 
hyfforddi pobl ifanc ac oedolion (13 
oed +) yn bennaf.

Mae’r cwrs hwn yn darparu’r galluoedd 
craidd sydd eu hangen ar gyfer 
hyfforddi ond mae’n canolbwyntio ar 
alluogi’r hyfforddwr i ddarparu 
arbenigedd, cefnogaeth ac angerdd 
ym maes criced pobl ifanc ac oedolion. 
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Mae amrywiaeth o weithdai Datblygiad Proffesiynol 
Parhaus (DPP) wedi cael eu sefydlu er mwyn eich 
cefnogi, eich datblygu a’ch helpu chi i wella fel 
hyfforddwr cymwys. 

Gwella fel hyfforddwr        

Er mwyn rhoi’r profiad gorau i’r 
chwaraewyr, rydw i bob amser yn  
chwilio am ffyrdd o ddatblygu a  
dysgu sgiliau newydd fy hun.”

Lisa Pagett 
Pennaeth Datblygiad y Merched a’r Genethod, 
Bwrdd Criced Sir Gaerloyw 

“



Hyfforddi Criced Plant – Modiwlau DPP        
•	Ar gyfer hyfforddwyr sy’n gweithio 

gyda phlant ac sydd â Thystysgrif yr 
ECB mewn Hyfforddi Criced Plant 
neu gymhwyster cyfatebol. 

•	Gweithdai DPP priodol i gyfnod ac 
oedran a fydd yn datblygu eich 
gwybodaeth, eich dealltwriaeth a’ch 
sgiliau yn yr amgylchedd hwn. 

•	Bydd pob gweithdy’n un modiwl tair 
awr wyneb yn wyneb a gefnogir gan 
e-ddysgu.

Dysgu Seiliedig ar Gemau yr ECB ar 
gyfer Plant   

•	Mae ymarferion seiliedig ar gemau’n 
hybu datblygiad yr holl sgiliau sy’n 
ofynnol er mwyn chwarae criced.

•	Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar 
sut gall hyfforddwyr gynllunio 
sefyllfaoedd pleserus, ysgogol a 
phriodol sy’n adlewyrchu’r gêm ei 
hun. 

•	Bydd hyfforddwyr yn gwella eu 
dealltwriaeth o ddysgu seiliedig ar 
gemau a’i ddylanwad cadarnhaol ar 
ddatblygiad chwaraewyr.

Creu’r Hinsawdd Dysgu ar gyfer Plant 
yr ECB

•	Mae’r hyfforddwr yn allweddol i greu 
profiad cadarnhaol i blant mewn 
clwb. 

•	Mae’r gweithdy hwn yn ystyried rôl 
yr hyfforddwr mewn creu 
amgylchedd sy’n galluogi i 
chwaraewyr ddysgu drwy ddatrys 
problemau a thrwy 
hunanddarganfod.                 

•	Bydd yr hyfforddwyr yn datblygu eu 
dealltwriaeth o sut maent yn cefnogi 
dysg a datblygiad plentyn. 

Datblygu Sgiliau ar gyfer Plant yr ECB 

•	Mae chwaraewyr angen sgiliau 
hyblyg, hawdd eu haddasu i 
berfformio a mwynhau’r gêm.

•	Mae deall sut mae cynllunio 
ymarferion priodol yn hanfodol i 
ddatblygu sgiliau. 

•	Bydd y gweithdy hwn yn galluogi 
hyfforddwyr i greu a rhannu arferion 
datblygu sgiliau pleserus, seiliedig ar 
grwpiau, ar gyfer plant mewn 
amgylchedd clwb. 
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Hyfforddi Criced Pobl Ifanc ac Oedolion – Modiwlau DPP 
•	Ar gyfer hyfforddwyr sy’n gweithio 

gyda phlant ac sydd â Thystysgrif yr 
ECB mewn Hyfforddi Criced Pobl 
Ifanc ac Oedolion neu gymhwyster 
cyfatebol. 

•	Gweithdai DPP priodol i gyfnod ac 
oedran a fydd yn datblygu eich 
gwybodaeth, eich dealltwriaeth a’ch 
sgiliau yn yr amgylchedd hwn. 

•	Bydd pob gweithdy’n un modiwl tair 
awr wyneb yn wyneb a gefnogir gan 
e-ddysgu.

Perfformiad a Dadansoddiad Fideo  
yr ECB 

•	Mae deall anghenion chwaraewr yn 
allweddol i gefnogi ei ddatblygiad.               

•	Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar 
ddadansoddi perfformiad a 
dadansoddiad fideo ac yn eu 
defnyddio mewn ymarferion a 
sefyllfaoedd cystadleuol.            

•	Bydd hyfforddwyr yn dod i ddeall 
sut gellir datblygu a gwella sgiliau 
drwy ddadansoddi perfformiad a 
dadansoddiad fideo.

Ymyriadau a Dulliau Hyfforddi’r ECB     

•	Mae sgiliau hyblyg a hawdd eu 
haddasu’n galluogi i chwaraewyr 
fodloni gofynion y gêm wrth iddynt 
newid.  

•	Mae cynllunio ymarferion priodol 
sy’n diwallu anghenion y chwaraewyr 
yn hanfodol er mwyn gwella sgiliau 
penodol i gemau. 

•	Bydd y gweithdy hwn yn galluogi 
hyfforddwyr i greu a rhannu 
ymyriadau a dulliau hyfforddi 
ysbrydoledig yn seiliedig ar grwpiau, 
ar gyfer pobl ifanc ac oedolion 
mewn amgylchedd clwb.

Timau Hyfforddi’r ECB

•	Mae hyfforddwr criced pobl ifanc ac 
oedolion yn gyfrifol yn aml am 
baratoi’r timau, yr ymarfer a’r 
strategaeth drwy gydol y tymor.                   

•	Mae’r gweithdy hwn yn edrych ar yr 
arferion yn ystod y tymor, a rôl yr 
hyfforddwr cyn, yn ystod ac ar ôl 
gêm. 

•	Bydd yr hyfforddwyr yn ystyried eu 
perthynas â’r capten hefyd.
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Hyfforddiant Cynnwys yr Anabl 
•	Gweithdy DPP pump awr a fydd yn 

meithrin hyder a gallu’r hyfforddwr i 
ddarparu sesiynau criced mwy 
cynhwysol i bawb.            

•	Ar gyfer hyfforddwyr sy’n gweithio 
mewn ysgolion, clybiau neu yn y 
gymuned ac sydd â Thystysgrif yr 
ECB mewn Hyfforddi Criced Plant, 
Tystysgrif yr ECB mewn Hyfforddi 
Criced Pobl Ifanc ac Oedolion neu 
dystysgrif gyfatebol.             

Yn ystod y gweithdy, gallwch 
ddisgwyl rhoi sylw i’r pynciau 
canlynol:      

•	Ffocws ar allu yn hytrach nag 
anabledd.

•	Dylanwadu ar arferion da sy’n addas i 
bawb sy’n cymryd rhan, a’u cyflwyno.            

•	Cyfathrebu’n briodol ac yn effeithiol.     
•	Cefnogi cynnwys pobl anabl mewn 

chwaraeon a gweithgarwch corfforol.    
•	Deall sut mae herio rhwystrau 

gwirioneddol ac ymddangosiadol. 
•	Gwybod lle mae cael rhagor o 

wybodaeth.
•	Ymwybyddiaeth o’r ddeddfwriaeth 

berthnasol. 
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Ceir swyddogaethau cefnogi eraill mewn criced, sy’n 
hanfodol i wneud y gêm yn ddiogel ac yn bleserus, 
yn ogystal â datblygu chwaraewyr, timau a chlybiau 
i gyflawni eu potensial. 

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u creu i apelio at amrywiaeth 
eang o bobl sydd ag amgylchiadau amrywiol ond 
sy’n rhannu dyhead i gymryd rhan a helpu i 
ddarparu criced.

Maent yn ddelfrydol i unigolion sydd heb brofiad o 
chwarae criced neu sy’n methu ymrwymo i fod yn 
hyfforddwyr.

Cefnogi’r hyfforddwr i 
ddarparu criced

Mae tu hwnt i 
eiriau. I mi, mae 
cael gwneud 
rhywbeth rydw i 
wrth fy modd ag 
e gyda fy mab, 
am ei fod e wrth 
ei fodd - mae’n 
bleser pur.”
Tîm Richardson, 
Hyfforddwr Clwb Criced 
Clifton Alliance   

 



Gweithwyr Cefnogi Hyfforddwyr
Mae’r cwrs Gweithiwr Cefnogi 
Hyfforddwr yn ddelfrydol i unigolyn 
sydd eisiau helpu a chefnogi 
hyfforddwr cymwys wrth iddo 
gyflwyno a threfnu gemau a sesiynau, 
ond sydd heb amser, tueddfryd na 
gwybodaeth benodol am y gamp i 
gymhwyso fel hyfforddwr. 
 
Mae’r rôl hanfodol hon yn cefnogi’r 
hyfforddwr wrth ei waith a datblygiad 
y chwaraewyr yn amgylchedd y clwb 
yn bennaf. 

•	Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar 
ddysgu ymarferol, sy’n gyfle i chi 
ddeall sut mae gwneud sesiynau’n 
ddiogel; arwain ymarferion cynhesu 
ac oeri; a chynnal gwahanol fathau o 
ymarferion.                         

•	 1 gweithdy chwe awr    

•	Mae’n rhaid i chi fod yn 16 oed, 
cwblhau modiwl diogelu 
cydnabyddedig a chael archwiliad 
derbyniol gan y Gwasanaeth Datgelu 
a Gwahardd (y Swyddfa Cofnodion 
Troseddol (CRB) gynt). 
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Gweithredwr Criced            
Ni fyddai criced yn cael ei chwarae o 
gwbl heb i lawer o bethau, sy’n gudd i 
bobl yn aml iawn, gael eu gwneud. Os 
ydych chi eisiau gwneud i griced 
ddigwydd, ym mha swyddogaeth 
bynnag, mae’r cwrs hwn yn addas i chi, 
yn enwedig os ydych chi’n berson 
ifanc sy’n edrych ar opsiynau amrywiol 
ar gyfer cefnogi criced a’ch datblygu 
eich hun yn bersonol.  

•	Bydd y cwrs yn eich helpu i ddewis a 
deall y rôl sy’n gwneud i griced 
ddigwydd ac yn datblygu eich 
syniadau i hybu criced yn eich 
cymuned.  

•	Cwrs delfrydol ar gyfer unrhyw un 
sy’n dymuno gwirfoddoli mewn 
unrhyw ffordd yn trefnu criced, gan 
eich cyfeirio at gyfleoedd eraill i 
symud ymlaen fel rhan o’r gymuned 
griced.            

•	Ar ôl y gweithdy, byddwch yn cael 
cyfle wedyn i gymryd rhan drwy 
wneud i griced ddigwydd yn eich 
amgylchedd chi. 

•	 1 gweithdy pedair awr gyda 
gweithgareddau oddi ar y cwrs i’w 
cwblhau hefyd.               

•	Agored i bawb, dim cyfyngiadau 
oedran. 
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Mae Addysg Hyfforddwyr Cymunedol yr ECB 
wedi dyfeisio cyrsiau sydd wedi’u creu’n 
benodol ar gyfer athrawon, cynorthwywyr 
dysgu a hyfforddwyr, i helpu gyda datblygu 
criced mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. 

Criced mewn ysgolion 



Criced i Athrawon: Cynradd
Criced i Athrawon: Uwchradd 
•	Mae athrawon yn rhan allweddol o 

deulu hyfforddi’r ECB sy’n 
cydweithio i ysbrydoli plant a phobl 
ifanc a thanio angerdd oes dros 
griced.

•	Mae gweithdai teirawr penodol gyda 
mynediad i adnoddau ar-lein wedi 
cael eu cynllunio i feithrin hyder 
athrawon mewn dysgu criced fel 
rhan o addysg gorfforol a chwaraeon 
ysgol.   

•	Datblygwyd mewn partneriaeth â 
‘Cyfle i Ddisgleirio’ a bydd athrawon 
yn cael datblygu eu gwybodaeth, eu 
dealltwriaeth a’u defnydd o gemau 
ac arferion priodol yn y cwricwlwm 
cenedlaethol.  

•	Bydd y gweithdy’n edrych hefyd ar 
gyfleoedd i hybu cystadlaethau i 
ysgolion mewn addysg gorfforol a 
chwaraeon ysgol. 
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Hyfforddi mewn Ysgolion Cynradd 
Hyfforddi mewn Ysgolion Uwchradd 
•	Mae hyfforddwyr mewn ysgolion yn 

chwarae rhan allweddol mewn 
ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o 
gricedwyr. Mae gweithdai teirawr 
penodol, gydag asesiad ar-lein, wedi 
cael eu creu er mwyn cefnogi’r 
hyfforddwr wrth iddo fentro am y tro 
cyntaf i amgylcheddau addysg 
gynradd ac uwchradd.                               

•	Datblygwyd mewn partneriaeth â 
‘Cyfle i Ddisgleirio’ a bydd 
hyfforddwyr cymwys yr ECB yn 
edrych ar werth darpariaeth griced o 
safon uchel mewn ysgolion, sy’n 
cefnogi addysg gorfforol a 
chwaraeon ysgol. 

•	Mae’r gweithdy’n canolbwyntio 
hefyd ar rôl yr hyfforddwr mewn 
cefnogi staff addysgu, deall y 
cwricwlwm cenedlaethol, datblygu 
cystadlaethau i ysgolion a hybu’r 
rhwydwaith criced.

•	Yn ystod y gweithdy, bydd yr 
hyfforddwyr yn cael eu hannog i 
rannu syniadau a chydweithio.           
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